
          انواع مختلف شکالت

9 سایه روشن
irannewspaper.ir irannewspaper

می توان گفت شکالت 
نقش اساسی در منوی 
کافی شاپ های سراسر 

دنیا دارد. از ترکیب 
شکالت بستنی گرفته تا 
سرو شکالت با شیر یا 

شکالت در کنار میوه های 
فصل و ژله که سان شاین 

نامیده می شود یا حتی 
به  صورت شکالت داغ. 

این ماده جادویی سر 
حقیقی شادی و نشاط به 
شمار می رود، گویی بدون 

این عنصر شگفت انگیز 
روزهای ما کسالت آور 
و تکراری است. نقش 

شکالت در شیرینی ها نیز 
چشمگیر است. این ماده 

فوق العاده در کوکی ها 
یا کیک های شکالتی 

معجزه می کند. تقریباً 
اغلب ما عاشق کیک های 

شکالتی هستیم. در برخی 
از ترکیبات شکالت از 

میوه های خشک و حتی 
آجیل های خرد شده ای 

چون فندق و پسته و 
حتی پودر نارگیل استفاده 
شده است که این نوع از 
شکالت ها هم طرفداران 

خاص خود را دارد.
در کشورهای اروپایی هدیه 

دادن شکالت نشانه ای از 
عشق و دوست داشتن 

فرد است و سال ها است 
که عاشقان در روز ولنتاین 

به یکدیگر گل و شکالت 
هدیه می دهند تا کامشان 

شیرین شود.

کافی شاپ ها و 
منوهای متنوع

شکالت حد و مرز 
نمی شناسد، به همه 

زبان ها صحبت می کند 
و در همه اندازه ها وجود 

دارد. منشأ شکالت را 
می توان از ۲۰۰۰ سال 

پیش دانست؛ زمانی که 
برای اولین بار آزتک ها 

آن را »xocoatl« یعنی 
نوعی نوشیدنی تلخ 

ساخته شده از دانه های 
کاکائو نامیدند

خوشمـــــزه ترین شکـــالت هـای دنــیا
برســـام جنتـــی/ شـــکالت یـــادآور خاطـــرات دوران کودکـــی، 
شـــیرینی و احساســـات نـــاب اســـت. جویـــدن یـــک قطعـــه 
شـــکالت می  توانـــد مغـــز مـــا را بـــرای لحظاتـــی پـــر از شـــادی 

کنـــد. مـــا نمی توانیم شـــادی را بخریم اما می  توانیـــم با خرید 
یـــک شـــکالت برای زمانی کوتاه خود را شـــاد کنیم. شـــکالت 
چیزی فراتر از یک ماده غذایی اســـت. سال هاست محققان 

دریافته انـــد شـــکالت می  توانـــد مغز مـــا را فعال کـــرده و حتی 
طـــول عمرمـــان را افزایـــش دهـــد. 7 کشـــور دنیا نام خـــود را 
در فهرســـت برترین ســـازندگان شـــکالت جهان قرار داده اند.

سوئیس
حتی اگر به ســـوئیس نرفته اید، احتماالً شـــکالت سوئیسی خورده اید. 
لیندت محبوب ترین برند شـــکالت سوئیسی است و می  توان آن را در 
سراســـر جهان خریداری کرد. آنچه در مورد تولید شـــکالت سوئیســـی 
جالب اســـت اینکه اگرچه آب و هوای ســـوئیس برای رشد گیاه کاکائو 
مســـاعد نیســـت، امـــا آنها راهـــی بـــرای تولید شـــکالت پیـــدا کرده اند. 
همچنیـــن ایـــن سوئیســـی ها هســـتند کـــه بیشـــترین مصرف ســـرانه 
شـــکالت را دارنـــد. آمارها نشـــان می دهد که سوئیســـی ها بیـــش از 10 

کیلو شـــکالت در ســـال می  خورند!

ایتالیا
یـــک کافـــه ایتالیایی، یک اسپرســـو و یک تکه شـــکالت ایتالیایی. چه 
چیزی دوســـت داشـــتنی تر از این؟ محبوب ترین تولیدکننده شـــکالت 
در ایتالیا آمادئی اســـت. آنها کاکائو مورد مصرف شـــان را مســـتقیماً از 
پـــرورش دهنـــدگان کاکائومی خرنـــد، به این معنی کـــه دقیقاً می  دانند 
دانه هـــا از کجـــا آمـــده و چگونـــه رشـــد کرده انـــد. آنهـــا از ایـــن دانـــش 
بـــرای تولیـــد برخـــی از بهترین شـــکالت های جهان اســـتفاده می  کنند. 
ایتالیایی هـــا شـــکالت زیـــادی در شیرینی هایشـــان بـــه کار می  برند و از 
خوردنش سرمســـت می  شـــوند و این یک پیروزی برای هر کسی است 

که شـــیرینی را دوســـت  دارد.

اکوادور
اکوادور خانه برخی از بهترین دانه های کاکائو در جهان اســـت. فقط حدود 5 درصد از کاکائو در جهان با 
عنوان »رایحه خوب« برچســـب گذاری شـــده اســـت و اکوادور نزدیک به 63 درصد از آن را تولید می  کند. 
اکـــوادور تـــا همیـــن اواخـــر تالش خـــود را بر صـــادرات کاکائـــو متمرکز می  کرد، امـــا در چند ســـال اخیر به 
تولید شـــکالت نیز روی آورده اســـت. یکی از برندهای شـــکالت، پاراســـی، در ســـال های اخیر برنده ده ها 

جایزه بین المللی شـــده و از شکالت ســـازان ســـنتی اروپایی پیشی گرفته است.

بلژیک
شـــما نمی توانید به بلژیک بروید و به یک مغازه شـــکالت فروشی سر 
نزنید. جالب اســـت بدانید بیش از 2 هزار شکالت فروشی در سراسر 
کشور بلژیک وجود دارد! چیزی که شکالت بلژیکی را منحصر به فرد 
می  کند، این اســـت که فقط در پایان فرایند تولید خنک می  شـــود که 
به آن اجازه می  دهد عطر بیشـــتری را حفظ کند. شکالت های بلژیکی 
تقریباً به طور کامل دست ســـاز هســـتند. این دو عامل باعث می  شود 

شـــکالت بلژیکی کمی گران تر باشـــد اما طعمی به یاد ماندنی دارد.

انگلستان
کادبری در زمینه شـــکالت شـــهرت جهانی 
یافته است. برادران کادبری در دهه 1850 
شکالت را به ملکه ویکتوریا عرضه کردند 
و شکالت محبوب با طعم شیر را در سال 
1905 تولیـــد کردنـــد. از آن زمـــان تاکنـــون 
توریست ها با قدم زدن در سنگفرش های 
بریتانیـــا در حالـــی کـــه کادبری در دســـت 
دارنـــد، می  تواننـــد از مناظـــر دیدنی ســـفر 

خود لـــذت ببرند.

ساحل عاج
آفریقایی هـــا کمتـــر از 4 درصـــد از شـــکالت های 
فروخته شـــده در ســـطح جهان را مصرف می  کنند. 
این کشور که به عنوان پیشرو در تولید و صادرات 
دانه های کاکائو شـــناخته می  شـــود، تولید شکالت 
خـــود را بـــا ادامـــه ثبـــات منطقـــه و تجربـــه رشـــد 
اقتصـــادی آغـــاز کرده اســـت. یکی از شـــرکت های 
شکالت ســـازی، شـــکالت فوری، در ســـال 2015 در 
این کشـــور راه اندازی شـــد و در چند سال اول رشد 

فوق العـــاده ای را تجربـــه کرد.

ایاالت متحده
امریـــکا بزرگتریـــن تولیدکننـــده شـــکالت 
در جهـــان اســـت. چـــه چیـــزی شـــکالت 
امریکایـــی را متمایـــز می  کنـــد؟ اســـتفاده 
مکـــرر از بـــادام زمینـــی و بـــادام، شـــاه کلیـــد 
ساخت شـــکالت های امریکایی است. برند 
Hershey’s بزرگترین تولیدکننده شـــکالت 
در کشـــور اســـت و البتـــه، هرشـــی پـــارک در 
هرشـــی پنســـیلوانیا، یک مقصـــد خانوادگی 
محبوب برای به دست آوردن تجربه خوردن 

شـــکالت های خوشـــمزه اســـت.


